
                                                                                         

 

Řídící jednotka pro ovládání motorového panikového zámku SVP 2000 (pouze verze RR – 

35mm,45mm) a pro integrace zámků SVP 2000 (pouze RR) / 4000/6000 v TMS. Umožňuje 

ovládání pomocí systémů kontroly přístupu na místě.  

Řízení lze provozovat buď v režimu DCW® nebo v samostatném režimu / LON, v případě potřeby 

lze řízení propojit prostřednictvím sítě LAN / LON. Rozšířená parametrizace a vizualizace se 

provádí pomocí integrované RS 232 Rozhraní / LAN / LON pomocí základního softwaru TMS 

Basic na třech volně programovatelných a pohyblivých ovládacích prvcích. 

Funkce pro krátkodobé nebo trvalé odblokování (deaktivace samosvornosti, např. pro denní 

provoz). Existují dva bezpotenciálové reléové výstupy, které lze kdykoli parametrizovat. Jsou k 

dispozici zprávy „odemknuto / zamknuto“, „dveře otevřené / zavřené“, „ovládání kliky / uvolnění 

paniky“. Nastavitelný alarm otevírání dveří (před / hlavní alarm) a nastavitelný čas blokování, 

všechny ovládací a logické funkce lze také použít ve spojení s integrovaným časovačem. 

Připojení k: 12/24 V DC / Startovací proud 1 A, klidový proud cca 65 mA, 

Kontakty: 24 V DC, 0,5 A, induktivní / 1,0 A ohmický 

 

 



                                                                                                                      

 

Řídicí jednotka SVP-S 3x DCW® pro provoz SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F nebo M-SVP 

2200 DCW® - antipanikový motorový zámek s automatickým zamykáním v samostatném 

provozním režimu  s plnou funkčností. 

Tato řídicí jednotka nabízí různé vstupy a výstupy bez požadavků na softwareové konfigurace. 

Konfigurováno pro motorické uzamykání a odemykání dveří pomocí systému kontroly přístupu 

(na místě); řídicí jednotka a zámek jsou připojeny přes systémovou sběrnici DCW®. 

Vstupy: aktivace motorového zámku pro krátkodobé nebo trvalé uvolnění dveří, funkce zamykání 

západky během dne (pouze M-SVP), detektor kouře, dveřní kontakt (pouze SVP). 

Výstupy (bezpotenciálové): zamčeno, odemčeno, dveře zavřené, použití kliky, kontakt cylindru, 

aktivátor uzamčení, alarm otevření dveří. 

 

 

 

 
 

X1  Power supply +24V DC 

X2  DCW – smoke detector RS-DCW 

X3  DCW – SVP 2xxx / M-SVP 2xxx 

X4  Smoke detector analog 

X5  Door contact TK / Daytime latch unlocking 

X7  Output „Locked“ 

X8  Output „Unlocked“ 

X9  Output „Lever handle operated“ 

X10  Output „Trip latch operated“ 

X11  Output „Cylinder operated“ 

X12  Malfunction 

 

X6  Connection to the firmware programming system 

   

 



                                                                                                                      

 

Pro ovládání panikových motorových zámků s automatickým zamykáním SVP 2000 DCW®, SVP 

2000 DCW® F nebo M-SVP 2200 DCW® 

V samostatném provozním režimu bez dormakaba TMS systému správy dveří nebo ED 100/250 

pro plný funkční rozsah. 

Konfigurováno pro motorické odemykání dveří pomocí systémů kontroly přístupu (je součástí 

samostatné dodávky). Řídicí jednotka je připojena k zámku přes systémovou sběrnici DCW®. V 

případě potřeby lze řídicí jednotku propojit do sítě přes LAN / LON. Rozšířená parametrizace, 

vizualizace a použití funkcí řízení přístupu se provádí pomocí integrovaného rozhraní RS-232 / 

LAN / LON pomocí TMS Software / TMS Software Basic (od verze 4.5). 

Vstupy: aktivace motorového zámku pro krátkodobé nebo trvalé uvolnění dveří, zamykání 

západky během funkce denního odemčení (pouze M-SVP), detektor kouře, dveřní kontakt (pouze 

SVP) 

Výstupy lze parametrizovat pomocí TMS Soft. Výstupy: „zamčeno“, „odemčeno“, „dveře zavřené“, 

„použití kliky“, alarm, „dveře otevřené“. 

 

 

 

X1  NT 24-1.5 S Power supply 230V AC 

X2  NT 24-1.5 S Power supply +24V DC 

X3  NT 24-1.5 S GND 

X4  Stabilised power supply 24V DC  -10% / +15% 

X6  DCW bus 

X10  Lever handle operated 

X11  Locked / Unlocked 

X13  M-SVP 2200 DCW – no function 

  SVP 2000 DCW – external door contact 

X15  M-SVP 2200 DCW –Day-latch function 

  SVP 2000 DCW – no function 

X16  Door contact (Door closed) 

X17  Common alarm 

X18  Static driving 

X19  dormakaba smoke detector RM 


